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 Component of Educational Psychology ثةروةردةي دةروونساني ثيكهاثةكاني

  

 :ًةكةم

 Topics of Educational Psychologyبابةثةكاني ساًكؤلؤذًايى ثةروةردةي 

 

 :ةمدوو

 Characteristics of Educational سيفةثةكاني ساًكؤلوذًايى ثةروةردةيي

Psychology 

 

 



بةالم , كرداري فيربوون و فيركردن ثةوةرةي طرنطيداني سةرةكي دةروونناساني ثةرةردةًية 
بةش ي ًةكةمي ئةم كردارة واثا فيربوون بابةجي طرنطيداني سةرةكية بؤ سةرجةم ئةوانةي لة 

هةرضةندة ئامانجي سةرةكي زاناًاني دةروونناس ي و . بواري ساًكؤلؤذًايي فيربووندا كاردةكةن
زاناًاني ساًكؤلؤذًياي فيربوون ًةك ئامانجة بةالم ئةو مةسةالنةي هةردوو كؤمةلة زانا 

 . شرؤظةي دةكةن ثا ئاسخيك لة ًةكتر جياوازن 



 :زاناًاني فيربوون جةخد لة سةر

 .دؤزينةوةي سروشتي فيربوونو ئةو هؤكارانةي كاريطةرييان بة سةرييةوة هةًة1.

دؤزينةوةي ئةو هؤكارانةي دةبنة هؤي باشتركردني ثواناكاني فيربوونو 2.
 .ضارةسةركردني طرفحةكان

دؤزينةوةي ئةو سيفةثة كةس ي و مةعريفييانةي فيرخواز كة كر لة ثرؤسةي 3.
 .فيربوون دةكات

دؤزينةوةي ريطةي طونجاو بؤ ريكخسخنو ثيشانداني مادةكاني فيربوونو 4.
 .ئاراسحةكردنيان بؤ وةديهيناني ئامانجي دًاريكراو

 



 :زاناًاني ساًكؤلؤذًايي ثةروةردةيي جةخد لة سةر 
 
 

 .دًاريكردني جؤري خويندن1.
 .ريكخسحني مادةي فيربوونو ثرؤطرامةكاني خويندن2.
 .وورذاندن و سةرنج راكيشان3.
 .رةخساندني ثالنةى4.
 .طوثنةوةو خسخنةرووي بابةت5.
 .  طةشةثيداني ضؤنيةجي ضارةسةركردني طرفحةكان6.
 .دؤزينةوةي شيوازي ثؤزيظو نةطةثفي فيربوون7.
 .دًاريكردني ثةًوةندي نيوان مامؤسحاو قوثابي8.

 ريطةكاني ثيوان و هةلسةنطاندنةكان9.



  فيربوونlearning  

 طةشةكردني قوثابىlearner or student development  

 كةسييتيpersonality  

 ثيوان و هةلسةنطاندنMeasurement and Evaluation 

ثالندانان خشه و نةplanning  

 ثوانا عةقليةكانCognitive ability  

 رينمايي و ئاراسحةكردني دةرووني و ثةروةردةيي  

 

 



 learners characteristicsثاًبةثمةندًةكاني قوثابى 1.

 Teachers characteristicsثاًبةثمةندًةكاني ماموسحا 2.

 Teacher and learners behaviorرةفحاري ماموسحا و قوثابى 3.

  سيفةثة سروشخيةكاني فيرطة 4.

  Subject programمادة و ثرؤطرامةكاني وانةووثنةوة  5.

 Group characteristicsسيفةجي كؤمةلة 6.

   External factorفيربوون دةكةن  هيزي دةرةكي كة كار7.

 



                                                                                        

 

 طةشةكردن            فيربوون و فيركردن          ثالنةرى فيربون             هةلسةنطاندن
 ئاكاري                           ثيادةكاري ثؤلى                             بؤضووني مرؤيي           ثاقيكردنةوةكاني كوثايى 

 دنةوةكاني بونيادي يكر مةعريفى                                بيردؤزةكان                                          فيربوني كؤمةالًةجي             ثاق

 زمانةواني                                                                                     

 كؤمةالًةجي

     



ضاالكي لة وةدةستهيناني ئامانجة نسيك و 
 دوورةكاني ئاستي فيربوون 

 هيزةكاني دةرةكي  ثاًبةثمةندًةكاني ماموسحا
 ثاًبةثمةندي قوثابى

 سيفةثةكاني كؤمةلة رةفحاري ماموسحاو قوثابى

 ثاًبةثمةندًةكاني مادةكاني فيربوون  سيفةثة سروشخيةكاني فيرطة     


